
ODBOR: Informatiky 
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STRUKTURA ODBORU: 
název oddělení 
bez oddělení 

ČINNOST ODBORU V ROCE 2014: 

1. Rekonstrukce, výstavba 

počet zaměstnanců 

12 

• Rekonstrukce datového centra Horní nám.67- stavební úpravy, technické řešení 

2. Oblast ICT 
Aktualizace telefonní ústředny Cisco call manager 
Obnova infrastruktury - veřejná zakázka, realizace 
Nákup a výměna 75 ks PC pro potřeby Magistrátu města Opavy - instalace, zprovoznění 
Instalace mobilních zařízení- pro zajištění činnosti v přenesené a samostatné působnosti 

odbory Magistrátu města Opavy 
Změna poskytovatele internetu -zajištění, zprovoznění 
Nasazení systému pro efektivní správu tisku, kopírování, skenování v rámci Magistrátu 
města Opavy 
Bezdrátová síť v jednacích místnostech MMO 
Upgrade poštovního serveru 

3. Oblast informačních systémů Magistrátu města Opavy 
Implementace aplikace pro správu bytů a nebytů 
Centr·alizace systému Vymáhání pohledávek - odd. exekuční, odbor právní a organizační 
Nasazení platebních terminálů na pokladnách MMO (SW řešení) 
Změnové výdeje 

4. Oblast GIS a webových služeb 
Mapový portál - tvorba a aktualizace tematických vrstev podle potřeb odborů magistrátu a 
obchodních organizací města 

• Aktualizace vzhledu, obsahu webových stránek- dle požadavků odboru Kancelář 
primátora a Městské policie, městských částí a dalších organizací města, spolupráce na inovaci 
webových stránek města 

5. Vzdělávání 
Vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Opavy v oblasti MS Office 

6. Ostatní 
Zajištění komunálních voleb 
Aktivity v oblasti projektu Otevřená data 

• Spolupráce na přípravě Strategického plánu Statutárního města Opavy 

Kromě těchto vybraných aktivit v roce 2014 odbor informatiky zajišťoval běžné činnosti: 
Správa HW- nákup, údržba, prodej , vyřazení - servery, disková pole, zálohovací systémy, 
aktivní prvky sítě, počítače, notebooky, tiskárny, kopírky, IP telefony, zařízení MDA pro 
městskou policii a další výpočetní technika 



• Správa SW - nákup, podpora, zajištění rozvoje informačních systémů, geografického 
informačního systému, implementace nových modulů, serverových aplikací, optimalizace 
využití licencí IS 

• Zajištění informační bezpečnosti Magistrátu města Opavy v oblasti hardware, informačních 
systémů a dat 

• Rozvoj a tvorba koncepcí v oblasti informačních a komunikačních technologií, 
geografického informačního systému, intranetu a internetu 
Zajištění funkčnosti internetového připojení magistrátu a městských částí 

• Veřejné zakázky- příprava, tvorba zadávacích dokumentací, vyhodnocení 
Poskytování podpory členům rady města a zastupitelstva, uživatelům SMO 

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014: 

V roce 2014 odbor informatiky pracoval s celkovým rozpočtem 32.344. 11 8,65 Kč. Rozpočet byl 
členěn na akce: 

• 0000000- služby telekomunikací, nákup ostatních služeb, Pohoštění 
0001081 - Digitálně technická mapa města 
000 I 084 - Geografický informační systém 
0001085- IP Telefonie 
0002526 - Kopírky 
0002527 - Programové vybavení 
0002528- Výpočetní technika 
0002529 -www stránky města 
0002533- Kancelářské potřeby 

• 0002547- Datové schránky /Certifikáty 
0007836 - Infrastruktura/Krnovská 

V rámci těchto akcí nebyl rozpočet přečerpán . 
Závazné ukazatele schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2014 byly dodrženy. 

Zpracovala: Ing. Zdenka Galgonková 
Funkce: vedoucí odboru informatiky 
Dne: 29.4.2015 


